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Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Uddannelsesregion Øst er nedsat i henhold til
Bekendtgørelse om de regionale råd for lægers videreuddannelse, BEK nr. 1706 af 20/12/2006.
Rådets forretningsorden er udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen.

§1
•
•
•

•

•

•

Det Regionale Råds sammensætning
1 formand udpeget af Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab.
2 repræsentanter for hver af de to regioner i Uddannelsesregion Øst.
2 repræsentanter for de uddannelsessøgende læger i hver af de to regioner i Uddannelsesregion
Øst. Hver regions Yngre Lægeråd indstiller 4 personer. De 2 indstilles som medlemmer af Rådet,
de øvrige som suppleanter. Den ene af de fire repræsentanter skal tillige være indstillet af Lægeforeningen.
1 repræsentant for de praktiserende læger i hver af de to regioner i Uddannelsesregion Øst. Hver
regions Praksisudvalg indstiller 2 personer blandt regionens almen medicinske uddannelsesvejledere (AMU) eller praksisreservelægekoordinatorer (PRLK). Den ene indstilles som medlem af
Rådet, den anden har status som suppleant. Den ene af de to repræsentanter skal tillige være indstillet af Lægeforeningen.
2 repræsentanter for de uddannelsesgivende læger i hver af de to regioner i Uddannelsesregion
Øst. Den ene af de fire repræsentanter indstilles af Lægeforeningen. De to regioner udpeger syv
repræsentanter, hvoraf de tre er medlemmer af Rådet, de øvrige har status som suppleanter. Udpegningen skal sikre, at begge regioner er repræsenteret ved to uddannelsesgivende læger og to
suppleanter i Rådet. Mindst en af de fire repræsentanter skal være speciallæge i psykiatri eller
børne- og ungdomspsykiatri.
1 repræsentant for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, der indstiller
2 personer. Den ene indstilles som medlem af Rådet, den anden har status som suppleant

• 1 repræsentant for Færøerne, der indstiller 2 personer. Den ene indstilles som medlem af Rådet,
den anden har status som suppleant
• 1 repræsentant for de ansatte postgraduate kliniske lektorer (PKL). PKL-gruppen indstiller 2
personer. Repræsentanten udpeges af Det Regionale Råd, den anden har status som suppleant.

§2
Opgaver
Stk. 1. Rådet er rådgivende over for Region Hovedstaden og Region Sjælland i alle forhold vedrørende den lægelige videreuddannelse.
Stk. 2. Rådet varetager i øvrigt de opgaver der er beskrevet i “Bekendtgørelse om de regionale råd
for lægers videreuddannelse”, BEK nr. 1706 af 20/12/2006.

§3
Mødeafvikling
Stk. 1: Rådet holder møder efter formandens bestemmelse, eller såfremt et flertal af medlemmerne
anmoder herom.
Stk. 2: Rådets møder ledes af Formanden. Såfremt denne ikke har mulighed ledes møderne af Sekretariatschefen.
Stk. 3: Møder indkaldes normalt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden og materiale til mødet
tilsendes Rådets medlemmer senest en uge inden mødet.
Stk. 4: Til gyldig beslutning kræves, at et flertal, der udgøres af mindst halvdelen af Rådets medlemmer er enige i beslutningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. .5: Ved indstillinger fra Rådet kan ethvert medlem forlange sin afvigende mening kort tilføjet
indstillingen.
Stk. 6: Der udarbejdes et beslutningsreferat fra alle Rådets møder. Referatet tilsendes Rådets medlemmer maksimalt 2 uger efter mødets afholdelse.
Stk. 7: Såfremt Sekretariatet for den Lægelige Videreuddannelse, Uddannelsesregion Øst ikke har
modtaget kommentarer eller rettelser til referatet senest 14 dage efter at Rådets medlemmer har
modtaget referatet, anses referatet for godkendt.
Stk. 8: Dagsorden og mødereferat er offentlige og udsendes til interesserede efter ønske. Referatet
vil ligeledes være tilgængeligt på Sekretariatets hjemmeside.

§4
Udvalg
Stk. 1: Rådet kan nedsætte et Forretningsudvalg. Kommissorium og forretningsorden for Forretningsudvalget godkendes af Rådet.
Stk. 2: Rådet kan efter behov nedsætte stående udvalg og ad hoc arbejdsgrupper efter Rådets bestemmelse. Udvalg og arbejdsgrupper refererer til Rådet.

Stk. 3: Rådet fastsætter bestemmelser for arbejdet i Udvalg og Arbejdsgrupper.

§5
Øvrige bestemmelser
Stk. 1: Det påhviler Rådets medlemmer tavshedspligt med hensyn til forhold de bliver bekendt med
som led i arbejdet i Rådet, og hvis hemmeligholdelse er nødvendig af hensyn til offentlige eller private interesser, herunder alle personsager.
Stk. 2: Der udarbejdes årsberetning for Rådets arbejde.
Stk. 3: Rådet sekretariatets betjenes af Sekretariatet for den Lægelige Videreuddannelse, Uddannelsesregion Øst.
Stk. 4: Forretningsorden revideres mindst hver 4. år. Næste gang inden udgangen af 2015.

